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 ชม พระตําหนักไม้ สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)

 สะพานไม้ อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
 ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
 ชมวิวพระอาทิตย์อสั ดงที่ยอเขามัณฑะเลย์
 ร่ วมพิธีลา้ งหน้า พระพักตร์ พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
 เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์
 ชมวิวทะเลเจดีย ์ ที่เจดีชเวสั นดอว์
 สักการะ เจดีย์ชเวสิ กอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
 พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่ อยเด็ดกับกุง้ แม่น้ าํ ย่าง
กําหนดการเดินทาง :
วันที่ 3-6 เม.ย. 58
21,900.วันที่ 11-14, 12-15, 13-16 เม.ย. 58
23,900.หมายเหตุ : เดินทางช่ วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี เป็ นช่ วงวันหยุดยาว(สงกรานต์ )ของพม่ าอาจมีสถานทีเ่ ทีย่ ว
บางทีปิดไม่ ให้ เข้ าชมโดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าค่ ะ
วันแรก

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -พระตําหนักไม้ สักชเวนานดอว์ -วัดกุโสดอ-พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์

10.00น.
12.05น.
13.05น.

พร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ F
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ PG709
เดิ นทางถึ ง เมืองมั ณฑะเลย์ ผ่านพิธีก ารตรวจคนเข้าเมื องเป็ นที่ เรี ย บร้ อยแล้ว (เวลาท้องถิ่ นที่ เมี ย นมาร์ ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง) นําท่านเดิ นทางสู่ ตวั เมือง นําท่านชม พระตําหนักไม้ สักชเวนานดอว์ (Golden Palace

(GH) พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) เม.ย. 21,900.-23,900.-
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คํ่า

Monastry) พระตําหนักนี้ สร้ างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลักประณี ตอ่อนช้อยทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติ
ของพระพุทธเจ้า สร้างโดย พระเจ้ามินดง ในปี พ.ศ. 2400 ซึ่ งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานี จากอมรปุ ระมาอยู่ที่
เมืองมัณฑะเลย์เพื่อ เป็ นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธี บอ หรื อ
สี ป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี้ ถวายเป็ นวัด ถือได้วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อ
ย่างแท้จริ ง หมายเหตุ : ปิ ดช่ วงสงกรานต์ ประมาณวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี
นําท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาํ การ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5
โดยมี แ ผ่น ศิ ล าจารึ ก พระไตรปิ ฎกทั้ง หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ จากนั้น นํา ท่ า นชม พระราชวัง มัณ ฑะเลย์
(Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งของเอเชี ย ในสมัยสงคราม
มหา-เอเชี ยบูรพา หรื อสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ
ได้ทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถล่ มพระราชวัง-มัณฑะเลย์ ของพม่า ด้วยเหตุ ผลว่าพระราชวังนี้ เป็ นแหล่ งซ่ องสุ ม
กําลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ ึ งเป็ นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็ นหน้ากลอง หลงเหลือ
ก็แต่ป้อมปราการและคูน้ าํ รอบพระราชวัง ที่ยงั เป็ นของดั้งเดิ มอยู่ ปั จจุบนั พระราชวังที่เห็ นอยู่เป็ นพระราชวังที่
รัฐบาลพม่าได้จาํ ลองรู ปแบบของ พระราชวังของเก่าขึ้นมา หมายเหตุ : ปิ ดช่ วงสงกรานต์ ประมาณวันที่ 10-20
เม.ย. ของทุกปี หลังอาหารนําท่านชม วัดพระหินอ่ อน หรือ วัดตอจี แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมากซึ่ งเป็ น
วัดที่มีพระพุทธรู ปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานําท่านชมทัศนี ยภาพของเมืองหลวงเก่า จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ เขา Mandalay Hill ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อของพระราชวัง เขาลูกนี้ สูง 240 เมตร ซึ่ งเป็ นจุด
ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ งอยูบ่ นยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์
เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลบั ฟ้ าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Shwe Ingyinn Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

วันทีส่ อง

มัณฑะเลย์ -สะพานไม้ สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสั นดอว์
พร้ อมชมพระอาทิตย์ ตกดิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชม สะพานไม้ อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้
สักถึง 1,208 ต้นซึ่ งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon) จากนั้นนําท่านร่ วมทําบุ ญ
ถวายปั จจัย ณ วัดมหากันดายงค์ (Maha Gandayon Monastery) ซึ่ งเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ
ซึ่ งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั ร้อยรู ปเดินเรี ยงแถวด้วยอาการสํารวมเพื่อรับถวายภัตตาหารเพล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ นทางสู่ เมื อง พุกาม โดยรถบัสปรั บอากาศ ใช้เวลาเดิ นทาง ประมาณ 5-6ชั่วโมงถึ งเมืองพุกาม (Bagan)
ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริ ยอ์ นุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม

กลางวัน

(GH) พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) เม.ย. 21,900.-23,900.-
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นําท่านขึ้นไปชมทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ที่เจดี ยช์ เวสันดอว์ เจดียแ์ ห่ งนี้ เป็ นที่บรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้า เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรื อวิวพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าตรู่ ซึ่ งจะเห็นวิว
ของเจดี ยน์ บั พันองค์ไกลสุ ดลูกหู ลูกตา เจดี ยแ์ ห่ งนี้ จะแบ่งเป็ น 4 ชั้น สามารถเลื อกถ่ายรู ปได้ต้ งั แต่ช้ นั แรก จนถึ ง
ชั้นบนสุ ดของตัวเจดีย ์
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Razagyo Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

วันทีส่ าม

พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิ กอง-มัณฑะเลย์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสิ นค้าทุกชนิด ทั้งเครื่ องอุปโภค-บริ โภค ข้าวปลาอาหาร ผัก
สด เสื้ อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซื้ อของฝากโดยเฉพาะเครื่ องเขินที่พุกามถือว่าเป็ น
หนึ่ งเพราะฝี มือปราณี ตและออกแบบสวย นําชมวัดอนันดา (Ananda Temple) เป็ นวัดสี ขาว มองเห็นได้ชดั เจน
สร้างเสร็ จเมื่อปี 1091 ซึ่ งวิหารแห่งนี้นบั ได้วา่ เป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มี
มุขเด็จยืน่ ออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรี ก ซึ่ งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรม
พม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่ งที่น่าทึ่งของวิหารแห่ งนี้ ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่ องลง
มาต้ององค์พระ ทําให้มีแสงสว่างอย่างน่ าอัศจรรย์ นําชม วิหารธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดย
พระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่ อว่าเป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้ างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริ วิตกว่า
ผลกรรมจากการกระทําปิ ตุ ฆาตจะติ ดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตํานานที่
โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นนําท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรพุกาม สั กการะ
เจดีย์ชเวสิ กอง (Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซึ่ งเป็ นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้
สร้ างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุจากพระสรี ระหลายส่ วนมีลกั ษณะ
เป็ นสี ทองขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมือง มัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชัว่ โมง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ Shwe Ingyinn Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

กลางวัน
คํ่า

วันทีส่ ี่

มัณฑะเลย์ – ร่ วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณ–ี กรุงเทพฯ

เช้ าตรู่

นําท่านร่ วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างหน้ า พระพักตร์ พระมหามัยมุนี และร่ วมกันถวายผ้ าจีวรแด่ พระ
มหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า) ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับ
การขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สู ง
12 ฟุต 7 นิ้ว หุ ม้ ด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327
พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี

(GH) พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) เม.ย. 21,900.-23,900.-
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พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิ ดไฟไหม้วดั ทองคํา จึงทําให้ทองคําเปลวที่ปิด
พระละลายเก็บเนื้ อทองได้น้ าํ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิ มโดยสายการออกแบบของช่ างชาวอิ ตาลี จึงนับ ได้ว่าเป็ นวัดที่ สร้ างใหม่ที่สุดแต่ประดิ ษฐาน
พระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาํ ไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ ง
แตกครั้งที่ 1
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระตามอัธยาศัย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
14.15น.
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ PG710
16.40น.
คณะเดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ
หมายหมายเหตุ : ราคานีไ้ ม่ แถมกระเป๋ า ไม่ รวมค่ าทิปต่ างๆ เช่ น ไกด์ ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ และทิปหัวหน้ าทัวร์
อัตราค่ าบริการ (พักดีระดับ 3 ดาว)
ผู้ใหญ่ พกั
เด็กมีเตียงพักกับ เด็กไม่ มีเตียงพัก พักเดี่ยว
กําหนดการเดินทาง
ห้ องละ 2
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
กับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
เพิม่
ท่าน
(อายุตํ่ากว่ า 7ปี ) (อายุตํ่ากว่ า 7ปี )
วันที่ 3-6 เม.ย. 58
21,900
21,900
21,900
4,000
วันที่ 11-14, 12-15, 13-16 เม.ย. 58
23,900
23,900
23,900
4,000
หมายเหตุ : สํ าหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
อัตราค่ าวีซ่าด่ วน ทีต่ ้ องจ่ ายสถานทูต เมื่อท่ านส่ งหนังสื อเดินทางล่ าช้ า
- วีซ่ากรุ๊ ปยืน่ 10 วันทําการ กรณี ที่เอกสารได้ล่าช้า ต้องทําการยืน่ วีซ่าด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม
800 บาท/ท่าน (กรุ ณาเผือ่ เวลาสําหรับกรอกเอกสารประมาณ 2-3 วัน)
กรุณากรอกข้ อมูลเพิม่ เติมตามแบบฟอร์ มด้ านล่ างเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น
(กรุณาส่ งเอกสารยืน่ วีซ่าก่ อนการเดินทางล่ วงหน้ าประมาณ 15-20 วัน เผื่อกรณีสถานทูตปิ ดทาการ หรื อมีการเปลี่ยนแปลง
กะทันหันโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางเราจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีสถานทูตออกเล่ มล่ าช้ ากว่ ากาหนด)
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทั้ง 5 ข้ อ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย ไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
(GH) พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) เม.ย. 21,900.-23,900.-
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2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯ
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีทคี่ ณะไม่ ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 14 วันก่ อนการเดินทาง
*** ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่
ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั ภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว
๋ เครื่ องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความ
ประสงค์อยูต่ ่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด)
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งตามรายการ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชา
ํ นาญเส้นทาง
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์ แขวน
 ค่าประกันภัยอุบต
ั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (วงเงินประกันอุบตั ิเหตุสูงสุ ดท่านละไม่เกิน1,000,000บาท)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษท
ั ดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่า
อัตรานีไ้ ม่ รวม

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง (PASSPORT)

ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ (มินิบาร์ , นํ้าดื่ม, บุหรี่ , เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่า
ซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่า
รักษาพยาบาลกรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว,ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณี เร่ งด่วน

ค่านํากล้องถ่ายรู ป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
(GH) พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) เม.ย. 21,900.-23,900.-
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ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าว

ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา

ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถ และทิปหัวหน้ าทัวร์ ตลอดรายการเดินทาง

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณี ขอใบกํากับภาษี)
เงื่อนไขการจอง
วางเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น
หมายเหตุ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณี ที่ไม่สามารถทํากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน และ/
หรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่านในกรณี น้ ี บริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ งั หมด (ยกเว้น
ค่ าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ ชําระไว้ กบั ทางสถานทูตแล้ ว) หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ย หรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
อุบตั ิเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
เงื่อนไขการสํารองที่นงั่

กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 10,000 บาท พร้อมกับเตรี ยมเอกสารยืน่ วี
ซ่าให้เรี ยบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 7 วันทําการ)

เนื่องจากการยืน่ วีซ่า เป็ นแบบกรุ๊ ปคณะท่องเที่ยว ควรเตรี ยมเอกสารให้ครบตามที่บริ ษทั ฯ กําหนดและควรเตรี ยมเอกสาร
ให้ทนั ทีในกรณี ที่เอกสารไม่ครบ เพื่อประโยชน์ในการขออนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต ฯ

หากท่านติดธุ ระหรื อไม่สามารถยืน่ เอกสารพร้อมคณะเดินทางได้ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่ากรุ๊ ป และท่าน
จะต้องไปดําเนินการยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเองที่สถานทูต นั้นๆ

การชําระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติิ
กรณียกเลิกการเดินทาง

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
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เดียวกัน บริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯ จะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทางได้

กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม
ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด

กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ
ก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป

กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีคณะออกเดินทางได้
o คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์ )
o คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทางหรื ออาจออกเดินทางแบบไม่มีหวั หน้าทัวร์
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด
ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
(กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
++ เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
++ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก
, และผูส้ ู งอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกันท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ ท้ งั หมด
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าพม่ า
โปรดส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วันทําการ
 หนังสื อเดินทาง (Passport)
ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 4 หน้ า
 รู ปถ่ าย
รู ปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด 2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พนื้ หลังขาวเท่ านั้น ถ่ ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ )
และกรุ ณาเขียนเบอร์ ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรู ป
**ห้ ามแม็กซ์ รูปใส่ พาสปอร์ ตโดยเด็ดขาด **
 กรอกรายละเอียดในการยืน่ วีซ่า
ข้ อมูลเพิม่ เติม สํ าหรับขอวีซ่าพม่ า (กรุ ณากรอกเป็ นภาษาอังกฤษ)
ชื่อ.......................................................................

นามสกุล......................................................

อาชีพ/ตําแหน่ง........................................................

ชื่อบริ ษทั ......................................................

วันที่เริ่ มทํางาน.........................ถึง............................
หากเป็ นแม่ บ้านหรื อเกษียณอายุ กรุณากรอกสถานทีท่ างานเก่ า

**ในกรณีทมี่ ีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าและซอง(ปก)ไม่ ต้องแนบมาเพือ่ ป้องกันการสู ญหาย
หากแนบมาแล้ วเกิดการสู ญหายทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี **

ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรั บท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการเดิ นทาง ทั้งนี้ ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรั บผิดชอบในอุ บตั ิ เหตุ หรื อความเสี ยหายที่เกิ ดจากโรงแรมที่ พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุ บตั ิ เหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่ าช้าของเที่ ยวบิ น, สายการเดิ นเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่ น,
(GH) พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) เม.ย. 21,900.-23,900.-
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ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดิ นทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่ อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดิ นทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิ ให้เดิ นทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติ กรรมของผูเ้ ดิ นทาง ไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดังกล่ าว บริ ษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่ านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
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